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JxCat neix per
ser el “corrent
central”
del país

El nou partit de
Carles Puigdemont
dona el tret de
sortida al congrés
fundacional

El sector de
l’oci nocturn
recorrerà als
tribunals

Els alcaldes de
municipis amb
restriccions volen
més mossos per fer
complir les normes

Jordi Cuixart President d’Òmnium Cultural i pres polític

“La Guàrdia Civil ve
dos cops a Òmnium i
no va a La Zarzuela?”

100.2 · “Què es pensen? Que perquè ens apliquin o no el 100.2 o el tercer grau nosaltres deixarem
de lluitar per la independència? LIDERATGES · “El bagatge i el lideratge del president Puigdemont
i el de Junqueras són imprescindibles, però en necessitem més. Això no va de noms ni de persones”
Xevi Xirgo
BARCELONA

Q

uan fa molt poques hores que se sap que el
Tribunal Suprem s’ha
pronunciat en contra
de l’aplicació de l’article 100.2 a
Carme Forcadell, el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, ens
rep a la seu de l’entitat.
La decisió del Suprem en relació
amb l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell no deu ser
bona ni per a vostè ni per a la resta de presos polítics. L’Audiència
de Barcelona ja ha enviat a Madrid el seu expedient. Sorprès?
Aquesta gent a mi ja no em provoquen sorpreses. Què es pensen? Que perquè ens apliquin o
no el 100.2 nosaltres deixarem
de lluitar per l’autodeterminació i per la independència de Catalunya? Què es pensen? Que
perquè vagin fent xantatges
nosaltres renunciarem a voler
ser una majoria per implementar els nostres postulats polítics? Amb tota la serenor del
món els dic que van molt equivocats. Van rebregar el Codi Penal, i ara estan rebregant el règim penitenciari... i això no és
res més que la demostració de
la seva impotència. I de la seva
impotència neix també la nostra fortalesa.
Carme Forcadell va reaccionar
dient: “És venjança”
Sí. Ho és. Els molesta que la voluntat d’exercir el dret d’autodeterminació sigui un clam ma-

❝

❝
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joritari a Catalunya.

tions ideològiques, a mi em
sembla que seria un error centrar ara les nostres discussions
en com ens afecta als presos el
100.2 o el tercer grau... El problema és resoldre el conflicte
polític i que s’acabi la repressió.

que potser avui hagi estat l’últim dia que he pogut dur el meu
fill al casal. Hem d’aprofitar la
presó i la repressió com a altaveus de denúncia de les mancances democràtiques de l’Estat espanyol.

Continua i continuarà?
Cada cop més. I espero que ho
aprofitem com a revulsiu. El sobiranisme s’ha de plantejar, un
cop més, que potser les petites
diferències que hi ha entre els
diferents actors les hem de superar i començar a actuar amb
unitat estratègica, que no vol
dir uniformitat, perquè el sobiranisme és divers. Cal aprofitarlo, aquest revulsiu, tot i que és
evident que en l’aspecte personal és empipat. Òmnium no renunciarà als seus postulats polítics, i no li condicionarà que hàgim de fer compliment de la
condemna a la presó. Aquesta
situació, el 100.2 o el tercer
grau, no ens pot condicionar en
res. Més enllà que li pugui reconèixer que, és clar, en un aspecte personal m’empipa molt. I

Ha parlat abans de venjança. La
sentència també va ser venjança?
Jo el que veig és molta impotència de l’Estat. Molta por. Amb
quaranta anys de democràcia, o
de pseudodemocràcia, l’únic
que ha fet trontollar els poders
de l’Estat, el règim del 78 i també la corrupció de la monarquia
ha estat el moviment sobiranista. Fins al punt que l’Estat, com
que es veu amenaçat, actua
amb aquesta visceralitat, sense
mesura. Diuen en les resolucions que els presos “necessitem un tractament per superar
les nostres distorsions cognitives...” A mi em sembla que els
que necessiten tractament són
els poders de l’Estat, que han
d’aprendre a escoltar les organitzacions no-governamentals,

Si comparem la
repressió que hi va
haver amb el govern de
Rajoy amb la que hi ha
ara amb el govern de
Sánchez, ha anat a més
Que el Suprem s’hagi pronunciat contra el 100.2 deu ser un
mal presagi pel que fa al tercer
grau que se’ls ha aplicat, no?
Sí. Però hi insisteixo: l’objectiu
d’Òmnium és el final de la repressió i la solució al conflicte
polític català. Allò que sigui bo
per resoldre el conflicte, a la
llarga serà bo també per als presos. Ens equivocaríem si ara
passéssim al davant la solució
de les qüestions personals, tot i
que és evident que la repressió
ens afecta. I als que som a la
presó, de manera molt acarnissada. Però no pararan. Un jutjat
de Figueres acaba d’imputar
196 persones, aquesta mateixa
setmana. Aquí el que té un problema és l’Estat espanyol. Amb
centenars d’imputats, condemnats, perseguits... La ciutadania
pot tenir un problema, certament, en el regat curt; però el
problema gros el té l’Estat.
Quan a tants ciutadans d’una
part del seu territori els has
d’estar perseguint per qües-

Posen una taula de
diàleg però el primer
que fan és vetar que es
pugui parlar d’una sèrie
de conceptes com ara
el d’autodeterminació

Diuen que els presos
necessitem
tractament, però a mi
em sembla que els que
el necessiten són els
poders de l’Estat

Amnistia Internacional, el Consell d’Europa... Aquestes organitzacions li han dit, a l’Estat
espanyol, que té veritables mancances democràtiques i que ha
de posar fi a la repressió a Catalunya. El tractament de democràcia, el que el necessita avui
és l’Estat espanyol.
On som, doncs?
Seguim on érem. Ells continuen
fent veure que es pot parlar de
tot. Posen una taula de diàleg
però el primer que fan és vetar
que es pugui parlar d’una sèrie
de conceptes, com ara el d’autodeterminació, el de la independència... Mentre no es vulnerin
drets fonamentals, en una taula
de negociació política es deu haver de poder parlar de tot, no?
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La política, de la
cel·la al carrer
Òscar Palau

Set dels exiliats i presos polítics van participar ahir de
costat en la fundació de JxCat, el partit que pretén continuar abanderant, en pugna però alhora amb la imprescindible col·laboració d’ERC, el camí vers la independència. A aquella hora, el líder republicà era en un acte polític a la Selva, després d’haver anat a Ponent dies abans i
d’haver rebut, tots ells i els altres presos en 3r grau, càli-

des benvingudes a casa. Omple els ulls de tot demòcrata veure’ls de nou fent política activa al carrer i comprovar que la repressió no ha variat la seva determinació ni
la del poble que tenen darrere. És clar que més d’un
s’haurà consumit per dins, començant per un tribunal
que ja es bat encegat per treure’ls d’escena. A risc, que
ho sàpiga, de fer-los encara més forts.

Si volem la taula de negociació
es per poder parlar de l’autodeterminació i de la independència de Catalunya. Nosaltres mai
renunciarem al diàleg, però el
diàleg ha de ser sense condicions. Si hi és, no hem de renunciar a anar-hi. Però no pot
tenir condicions. No pot venir
mai més la policia espanyola a
pegar als ciutadans que exerceixen els seus drets.
Els sindicats han demanat l’indult per a Dolors Bassa. Vostè
continua dient que no l’acceptaria?
Respecto i dono suport a allò
que hagi decidit Dolors Bassa,
per descomptat. Però el president d’Òmnium ni vol ni pot demanar un indult mentre sigui
president d’Òmnium. I quan altres entitats ens han proposat
fer-ho, ens hem negat a acceptar-ho. Amb tota la humilitat,
no ens volem acollir a cap indult
ni a cap mesura de gràcia. Quan
l’Estat suspèn les institucions
catalanes, no pot suspendre la
societat catalana. I Òmnium és
part de la societat catalana. Ara
necessitem una societat civil
forta i organitzada. I, dit això,
me n’alegraré molt, si la Dolors
Bassa pot sortir de la presó.

Jordi Cuixart, davant dels cartells d’algunes
campanyes de l’entitat ■ JUANMA RAMOS.

Ha dit que “d’aquí a dos o tres
anys” plegarà de president
d’Òmnium i que després es dedicaria a altres coses. Vol dedicar-se a la política?
Jo soc un activista, i com a activista vaig entrar a Òmnium.
Perquè Òmnium fa política, però no és la política. Mentre sigui
a la presó i mentre els socis

d’Òmnium ho vulguin, continuaré sent-ne el president. El
que sí que li asseguro és que no
tinc cap voluntat de fer carrera
política; jo soc empresari i el
que vull és tornar-me a dedicar
a l’empresa, a la fàbrica.
Quan des de la presó sent entitats com ara Amnistia Internacional demanant que l’alliberin,
a vostè i a Jordi Sànchez, i ningú mou peça, què pensa?
És un sentiment contradictori.
Per un costat, penses que no hi
hauria de ser. Però, quan vaig
entrar-hi, l’activista Pepe Beúnza em va enviar una carta dientme: tingues coratge, perquè has
entrat a l’altar dels milers, dels
centenars de milers de persones al món que tenen l’honor
d’haver lluitat per la democràcia i les llibertats. Amb el pas del

❝

No tinc cap voluntat
de fer carrera política;
jo soc empresari
i el que vull és
dedicar-me a la fàbrica
temps ho he anat entenent...
Potser té un punt d’honor, certament. Estic convençut que al
govern espanyol hi deu haver
membres que són socis d’Amnistia Internacional o d’altres
organitzacions que han demanat que ens deixessin en lliber-

tat. Les contradiccions les deuen tenir ells. Nosaltres seguim.
Si segueixen, la repressió seguirà, també. O tenen cap indici
que s’hagi d’aturar?
Cap. Continua. I, si comparem
la repressió que hi ha hagut
amb el govern de Rajoy amb la
del govern de Pedro Sánchez,
ha anat a més. Els procediments han tirat endavant; se
n’han obert de nous; l’advocacia
de l’Estat demana penes superiors a les que ens demanava
durant el govern fr Rajoy... Em
sap molt greu. Les paraules deuen anar per un costat, però per
l’altre la repressió va en augment. Seríem bastant ingenus
si no reconeguéssim la realitat:
la repressió no fa pinta d’aturarse, sinó tot al contrari.
Davant d’això, desobediència
civil?
La desobediència és una de les
claus de volta de com ens en sortirem, d’aquest conflicte polític.
Aquest és un dels grans aprenentatges de l’1-O. Allà es van
exercir uns drets fonamentals.
I amb quines accions concretes
pensa?
Pensi que Òmnium neix de la
desobediència civil. Als anys 60,
quan els nostres fundadors promovien l’ensenyament del català en la clandestinitat, perquè hi
havia una llei que ho prohibia, ja
practicaven la desobediència.
Ens en sentim partícips i corresponsables, de la desobediència. Evidentment, fem moltes
altres coses. No renunciem a tota la nostra activitat cultural,

117084-1228891Q

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 26 DE JULIOL DEL 2020

Jordi Cuixart President d’Òmnium Cultural i pres polític
de noms ni de persones. I aquesta és una fortalesa molt gran.

que és molta. El que intentem
és generar consensos. Nosaltres
no som punta de llança d’un
moviment de desobediència civil; però, si ens toca tornar a
desobeir, ho farem.

Som a les portes de la Diada.
Altres anys a hores d’ara ja en
sabíem alguna cosa, de com se
celebrarà l’Onze de Setembre.
En parlen? Com és que no en
sabem res?
Ho sabrem aviat. L’ANC manté
el lideratge del que és el format,
i llavors Òmnium i l’ANC posem
tota la carn a la graella i tots els
esforços per a la celebració, que
aquest any és obvi que haurà de
tenir un format difícil per la
pandèmia que ens afecta.

Ara que parla de desobediència, en sap res, del Tsunami Democràtic?
El mateix que en pugui saber
qualsevol ciutadà. Les seves accions van ser legítimes i un exemple de la capacitat de mobilització de la societat catalana.
Van fer les accions que van fer.
No en sé res més. Ens els sentim nostres.
Jordi Sànchez deia, en una entrevista dies enrere en aquest
diari, que a l’Estat hi ha un
triangle format per la casa reial, la fiscalia general de l’Estat
i el Consell General del Poder
Judicial que actua al marge del
poder democràtic. Hi estaria
d’acord?
A Jordi Sànchez no l’esmenaré.

Però què proposaran?
Ho sabrà aviat. Però és obvi que
ens hem de reinventar tots. La
greu situació sanitària ens hi
obliga. Però no pateixi per la
creativitat. Hem demostrat que
la tenim, i continuarem mostrant al món sencer que els catalans i les catalanes volem solucionar el conflicte polític mitjançant les urnes.

Emprenyats, dividits
i tot el que vostè vulgui,
però la gent segueix
dempeus. Ningú ha
renunciat a continuar
lluitant

En la gestió sanitària,
som molt crítics amb
el greuge que hi ha
entre diversos sectors
econòmics del país
i la cultura

❝

Per mi és un mestre. En tot cas,
ho augmentaria. Són tots els
poders de l’Estat en general.
Acabo de sentir el ministre de
Justícia dient que li sembla
molt bé, el que ha fet el Suprem
amb Carme Forcadell. Ho
aplaudeix amb les orelles i diu
que és una mesura garantista.
Això és una vergonya! El dia 1
d’octubre a la tarda el PSOE demana la dimissió del ministre
de l’Interior espanyol, i l’endemà, seguint les consignes dels
poders de l’Estat, ho matisa i ja
sentim a parlar de sedició...
Aquesta gent negligeix de manera sistemàtica. Tots alhora.
Mentrestant, nosaltres seguim
dempeus. Amb tants anys de
tanta i tan dura repressió, sistemàtica, aquí no ha baixat del
carro ni déu. La gent segueix
dempeus. Dividits, emprenyats... tot el que vostè vulgui,
però aquí ningú ha renunciat a
continuar lluitant pels drets fonamentals i per la independència de Catalunya.
Han presentat una querella
contra el rei emèrit i han demanat que es bloquegin els seus
fons. Se’n sortiran?
És molt important que els fons

Jordi Cuixart, aquest divendres passat a la seu d’Òmnium Cultural ■ JUANMA RAMOS.

d’una persona que se sap que
són fruit de la corrupció es bloquegin. La societat catalana, i
Òmnium hi ha ajudat, ha estat
capaç de posar en escac la monarquia, posant en relleu les
corrupteles que hi ha a la casa
reial. Qui pren partit el 3-O és el
cap d’estat, que és hereu de
Joan Carles I, que és hereu de
Franco. El cap d’estat s’ha enriquit de manera il·legal amb recursos que pertanyien a tota la
ciutadania. I això cal denunciarho. Els poders de l’Estat tenen
veritables problemes de qualitat
democràtica.
Aquesta setmana el rei ha estat
a Poblet i no ha estat benvingut. Posa al mateix calaix el rei
que el rei emèrit?
És que l’únic motiu pel qual el
rei és rei, és perquè és fill de qui
és. No es trien. És un càrrec hereditari. Joan Carles I va heretar de Franco ser el cap de l’Estat. És una obvietat. Mentre els
Jordis som a la presó, a la seu
d’Òmnium ha vingut dos cops la
Guàrdia Civil a fer escorcolls i
no ha estat capaç de trobar res
il·legal. Els agents són capaços
de venir dos cops a Òmnium i
són incapaços d’anar a La Zarzuela, on tothom sap, perquè ho
estan explicant i ningú ho està
negant, que el rei Joan Carles
tenia diners en negre...? Això és
un despropòsit. El rei ha renunciat a part de l’herència del seu

pare. Coi! Que renunciï a tota
l’herència. Que se’n vagi, que
tindrem de moment una república espanyola, tot i que nosaltres volem la catalana.
Va dir: “Ho tornarem a fer” i
tothom s’hi va afegir. Què tornarà a fer?
No renunciem a res. “Ho tornarem a fer” és una afirmació feta
a consciència i des de la serenor, sense cap pedanteria: no
renunciarem a exercir els drets
que el Tribunal Suprem ha condemnat a l’Estat espanyol, el
dret de mobilització, de reunió,
de llibertat d’expressió...
Tornar a fer un referèndum,
com ha proposat el president
Torra, seria tornar-ho a fer?
Se’m fa difícil parlar pel president Torra i interpretar què ha
volgut dir. Però nosaltres no
descartem, i crec que el conjunt
de la societat no ho pot descartar, cap sortida. Sempre que sigui pacífica i democràtica, i tingui l’aval de la ciutadania catalana. Allà on hi hagi consensos, en
un nou referèndum o en el que
sigui, Òmnium hi serà i s’hi deixarà la pell, no pas en l’organització, sinó a fer que la gent hi
participi.
El paper d’Òmnium és generar
consensos?
Ho estem fent. Òmnium s’hi està deixant la pell, perquè entre

presó i exili cada dia hi hagi més
ponts d’entesa, i perquè hi hagi
un espai de diàleg, que és interessant que sigui silent i discret.
Nosaltres continuem treballant
en aquesta línia, que és el que
hem fet sempre.
Com a observador, doncs, segur
que em podrà explicar què passa entre JxCat i ERC.
Hi ha una obvietat, i és que la
repressió intenta dividir els que
lluiten. Ens divideix físicament
i ens divideix comunicativament. Quan els dos principals
dirigents de les dues principals
forces sobiranistes no poden
parlar perquè un és a l’exili i l’altre fins ara podia fer només vuit
trucades ala setmana, és molt
complicat. Aquest és l’objectiu
de la repressió.
Davant les complicacions que
deia, ni que fossin només les físiques, d’un a la presó i l’altre a
l’exili, el millor són els relleus?
El que és molt important és que
el conjunt del sobiranisme no
tingui por dels multilideratges,
perquè es complementen. El bagatge del president Puigdemont
i el de Junqueras són imprescindibles. Però en necessitem més.
Fixi’s: Muriel Casals, Josep Maria Vila d’Abadal, Carme Forcadell, Artur Mas... estaven liderant el projecte independentista sis anys enrere. I ara són uns
altres. I no passa res. Això no va

❝

Què en pensa, de la gestió del
govern català sobre la pandèmia? El món de la cultura n’està
molt queixós darrerament.
Som molt crítics amb la diferència i el greuge que hi està havent
entre diversos sectors econòmics del país i la cultura. A la
cultura se li exigeix uns paràmetres que ens semblen correctes, però sempre que fossin els
mateixos que s’exigeixen al conjunt dels sectors econòmics del
país. És molt injust veure un
metro que està ple de gent a
vessar i que després a la cultura, que és la que està patint més
durament la pandèmia, se li exigeixin segons quines coses. La
cultura, com que té aquesta voluntat emancipadora, molesta. I
a la més mínima interessa treure-la de l’espai i de l’escena pública. No només no ho acceptarem, sinó que plantarem cara.
Ens oposem a aquest bandejament que s’està fent a la cultura
arreu dels Països Catalans. Ho
veiem amb molta preocupació i
esperem que el govern més progressista de la història i el govern del Principat i els governs
dels Països Catalans trobin la
manera de posar-hi solució. ■
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gons recollia ahir l’ACN,
que considera que “estan
per sota de les seves expectatives”, ja que el nou partit no ha engegat amb la
força que esperava Puigdemont, amb 2.893 afiliats quan la Crida va aconseguir la participació de
7.900 associats en la consulta del 19 de juliol passat, un 40% del total que
té.
ERC tampoc hi va tenir
presència, a diferència
d’altres ocasions, quan se
li feien arribar les crides
d’unitat. Només va apellar a aquesta crida precisament l’exconseller de l’orbita republicana Toni Comín, per defensar que és

Les frases
Puigdemont i Puig, al centre, en connexió telemàtica i, al voltant, els presos, consellers i electes d’altres administracions ■ JULIO DÍAZ / JXCAT

JxCat s’erigeix en el “pal de
paller” de l’independentisme
a Puigdemont demana en el congrés fundacional “obertura de mires” per ser “el corrent central” d’un
país divers a Referències a l’1-O i a la república en un acte amb els presos polítics i absències del PDeCAT
Jordi Alemany
BARCELONA

“No ens sobra ningú, ens
necessitem tots, totes les
mirades, els accents i les
estratègies per aconseguir
llegar a les generacions futures el país al qual tenim
dret.” Així es va expressar
ahir l’expresident de la Generalitat a l’exili, Carles
Puigdemont, durant la seva intervenció en el congrés fundacional com a
partit de Junts per Catalunya (JxCat) per deixar de
ser una coalició electoral,
que s’allargarà fins al 3
d’octubre de manera virtual. Puigdemont va demanar “obertura de mires” i no fer de JxCat una
“eina sectària i excloent”.
L’acte d’ahir era el tret
de sortida i es va fer amb
un format televisiu per la
pandèmia i va tenir la presència de diversos excon-

sellers empresonats aprofitant el permís del tercer
grau, Jordi Turull, Josep
Rull i Quim Forn, com
també hi va assistir l’expresident de l’ANC Jordi
Sànchez, a més dels consellers a l’exili, Lluís Puig i
Toni Comín, i l’exconsellera Meritxell Borràs. Tots
van apel·lar a la necessitat
que el nou partit esdevingui “el corrent central”
–en paraules de Puigdemont– o “el pal de paller”
–en les Quim Forn– de l’independentisme, tot fent
crides a incorporar diferents sensibilitats polítiques per assolir la culminació del procés de l’1-O i
aconseguir l’objectiu de la
República catalana.
Sense esmentar-ho directament, un missatge
adreçat a part de la direcció del PDeCAT que no vol
perdre la identitat i integrar-se com a fundació

La direcció, escollida a l’agost, i suports internacionals

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La transició de JxCat cap a un
partit servirà perquè avui es
tanqui una primera votació
sobre la mesa i el reglament
del congrés, la ratificació dels
estatuts, sobre les comissions i els reglaments de les
ponències i l’estructura i el
procés electoral per escollir
la direcció, que es farà el 7, el
8 i el 9 d’agost. El 3 d’octubre
es votaran les ponències organitzativa i de política i es-

tratègica després d’un període d’esmenes. La direcció la
formaran una presidència i
un màxim de quatre vicepresidències i hi haurà una executiva nacional formada per
21 membres, entre ells un secretari general, un d’organització i un de finances. Les
candidatures es poden presentar fins a l’1 d’agost.
A l’acte es van visualitzar
tretze missatges de suport

internacional del Quebec, les
Illes Fèroe, Flandes, Finlàndia,
Caixmir, Còrsega, Papua Occidental, el Caixmir o Eslovènia, entre aquests el d’YvesFrançois Blanchet, president
del Bloc Québécois; Høgni
Hoydal i Kristina Háfoss, del
Tjóðveldi-Partit Republicà de
les Illes Fèroe; Bart de Wever,
secretari general del N.VA a
Flandes o l’advocat Brett
Chapman dels EUA.

dins del partit, com sí que
va fer la Crida Nacional
impulsada per Sànchez i el
mateix Puigdemont ara fa
un any. Aquest encaix de
tot l’espai postconvergent
s’ha anat ajornant durant
mesos, però sembla que la
resolució podria començar-se a encarrilar al consell nacional de dijous que

ve, ja que també s’hauran
de prendre decisions sobre la compatibilitat de les
dobles militàncies, entre
altres qüestions, si finalment no hi ha acord i cada
formació continua el seu
propi camí. Ahir, tot i ser
virtual, va haver-hi l’absència de missatges de la
direcció del PDeCAT i

tampoc hi va participar,
com ja havia anunciat,
l’expresident Artur Mas,
però sí que ho van fer pesos pesants de l’antiga
Convergència, com ara Josep Maria Culell o Xavier
Trias. L’acte d’ahir no va
servir per rebaixar els recels de la direcció que encapçala David Bonvehí, se-

—————————————————————————————————

“Demano que tots
treballem per fer de
Junts una eina no
sectària, ni excloent”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Pel bé de tothom,
per l’estat del benestar
i la salut, necessitem
la independència”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

un “imperatiu” des del moment que l’Estat espanyol
“va desfermar la seva estratègia repressiva”, arran de l’1-O. Turull, sense
citar els republicans, va
assegurar que no l’impressionen “els profetes del
derrotisme ni de la confortabilitat perquè ni la resignació i la renúncia, ni molt
menys la rendició vestida
de pragmatisme han format mai part del diccionari polític de Catalunya”.
La Covid-19 va servir a
l’actual president, Quim
Torra, per defensar la gestió “transparent del govern”, tot i reconèixer errors, i per reclamar “tots
els recursos i la sobirania”,
asseverant que l’única opció és la independència, ja
no només com “a causa
justa, sinó també necessària”. ■

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Vull que ens deixem
de barallar separats per
les engrunes i que anem
junts per aconseguir
el pa sencer”

“Junts guanyarem
la llibertat d’aquest
poble, junts farem la
independència, junts i
juntes per Catalunya”

“El partit ha
d’esdevenir el pal
de paller de
l’independentisme
català”

“Per aconseguir el
nostre somni ens cal
anar junts per arribar
a l’objectiu noble de
llibertat i justícia”

“Hem d’aconseguir
frenar els atacs
constants que rep
el nostre sistema
educatiu”

“Junts sap
d’ideologies i les vol
incorporar perquè
totes tenen un projecte
i trobarem la síntesi”

EXCONSELLER DE LA PRESIDÈNCIA

EXCONSELLER DE TERRITORI

EXCONSELLER D’INTERIOR

EXCONSELLERA DE GOVERNACIÓ

EXCONSELLER DE CULTURA

EXPRESIDENT DE L’ANC

Jordi Turull

Josep Rull

Joaquim Forn

Meritxell Borràs

Lluís Puig

Jordi Sànchez
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Junqueras: “Ens volen tancar a
la presó tan aviat com puguin”
a El president d’ERC desitja que el centredreta independentista s’organitzi definitivament i afirma
que ERC fa temps que està organitzada a “La presó forma part de la llibertat col·lectiva”, assegura
Joan Puntí
SANTA COLOMA DE FARNERS

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, es va mostrar
durant una trobada amb
diputats i alcaldes gironins de la formació a Santa Coloma de Farners
“molt orgullós” d’haver estat a la presó, i convençut
que el Tribunal Suprem
farà el que sigui necessari
per retirar el tercer grau
penitenciari a tots els
presos polítics. “Sabem
que ens volen fer tornar
a la presó tan aviat com
puguin”, va explicar als
mitjans de comunicació
acompanyat de dirigents
d’ERC, entre els quals destacava l’exconseller Raül
Romeva; el vicepresident
de la Generalitat i coordinador general d’Esquerra,
Pere Aragonès, i també el
president del Parlament,
Roger Torrent, i la consellera Teresa Jordà.
La reunió, celebrada al
complex de Mas Solà, a la
carretera de Sils, formava
part de les trobades del
president d’ERC amb dirigents de la formació que
va iniciar la setmana passada a Lleida, va continuar
posteriorment a Igualada
i, segons va anunciar ahir,
continuarà la setmana entrant a Tarragona.
Junqueras va manifestar que “de la presó sabem que se’n surt” i també

La frase
—————————————————————————————————

“Estem orgullosos
d’haver passat per
la presó i n’estarem
orgullosos quan ens
hi tornin a posar”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

Oriol Junqueras, amb Pere Aragonès i Raül Romeva, ahir al matí, al complex de Mas Solà ■ MANEL LLADÓ

que “la presó forma part
del camí cap a la llibertat
col·lectiva, del camí per
assolir la justícia i la igualtat d’oportunitats”. “Així
doncs –va fer saber–, encara que ara ens vulguin
tancar a la presó tan de
pressa com puguin, també
sabem que en tornarem a
sortir, que tornarem a estar al costat de la gent.”
El president d’ERC va
afirmar: “Estem molt orgullosos del que hem fet,
molt orgullosos d’haver

passat per la presó, i estarem orgullosos quan ens
hi tornin a posar i en tornem a sortir per treballar.”
Quan li van preguntar
pel congrés de Junts per
Catalunya, Junqueras es
va manifestar ahir convençut que l’espai ideològic de l’independentisme
s’havia d’organitzar “de la
millor manera possible” i
va desitjar molta sort “a
tothom”. “Hem vist com
aquest espai de centredreta ha intentat organitzar-

“La situació és complicada arreu”

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En la compareixença, a Junqueras també li van preguntar per la situació sanitària
del país. “És molt complicada, com a tot el món”, va manifestar. En aquest sentit, va
exposar les dificultats que hi
ha arreu: “És complicat als
Estats Units, al Brasil, al Regne Unit, a Alemanya, a Itàlia,
a França i a tot arreu.” I va ironitzar al voltant de la pregun-

ta exposada sobre “la situació a Catalunya”. “Desgraciadament, per exemple, també
ho és [complicat] a Aragó
i en molts altres llocs. Per
tant, és una mica inevitable
que també ho sigui a Catalunya”, va ironitzar. “El que fem
nosaltres [els polítics] és treballar cada dia de la millor
manera per ajudar els ciutadans”, hi afegia.

Enganxada entre Torra i Pueyo
per la gestió dels rebrots a Lleida
Redacció
BARCELONA

El president Quim Torra
va protagonitzar ahir una
enganxada pública amb el
paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, que a La Vanguardia li va retreure que,
tot i que li ho va demanar,
“no va voler o no va poder
donar la cara davant dels

se en diverses ocasions i
esperem que aquesta sigui
la definitiva”, va afirmar
referint-se a la refundació
de JxCat.
En aquest sentit, el president d’Esquerra va aprofitar per assegurar que a
ERC “afortunadament fa
molt de temps que estem
molt organitzats i desitgem
a tothom que s’organitzi de
la manera que cregui més
oportuna”. També va desitjar un bon futur a totes les
forces de l’espai ideològic
independentista: “Sabeu
que nosaltres volem que vagi molt bé a tothom i també
als companys de Junts per
Catalunya, als companys
de la CUP i als companys de
tot arreu.” Això sí, tots bons
desitjos per els altres, no els
millors desitjos. “Entre altres coses, perquè estem

lleidatans” per anunciar el
“cop dur” que va suposar el
confinament del Segrià, i
van haver de ser els consellers Buch i Vergés, a qui ja
va traslladar la seva “irritació”, els que anessin a la
ciutat a anunciar-ho. Segons Pueyo, que també va
denunciar que l’Estat “ha
brillat per la seva absència” en la crisi tot i ser res-

ponsable del flux dels temporers, una ciutat com
Lleida, amb 140.000 habitants, “ha de ser consultada” abans de prendre’s
una decisió així. Torra li va
contestar a Twitter que lamenta “enormement” les
declaracions, “sense cap
fonament de veritat”, tot i
que va evitar burxar.
“Com a president, no en-

traré en polèmiques de
curta volada”, va tancar.
La líder de Cs, Lorena
Roldán, també va retreure
a Torra que “ha perdut el
control de la situació” i
gestiona la crisi “amb caos
i improvisació”, perquè ha
tancat l’oci nocturn “sense consens ni dades suficients”. També a Twitter,
Roldán li va demanar a Pe-

El paer en cap de Lleida,
Miquel Pueyo ■ ACN / ARXIU

convençuts que la nostra
proposta sempre és millor i
sempre és útil; com més
sort tinguin els altres, més
mèrit tindrà tot allò que
nosaltres farem.”
La reunió amb els diputats i alcaldes d’ahir tenia
com a objectiu “estar al costat de la gent que té més
oportunitats de fer coses
útils per al país”. “Per això
estem al costat dels alcaldes i dels sectors productius, del món empresarial,
del món del treball, dels
sindicats i del món del turisme, perquè en aquests
moments hem d’aixecar el
país”, recalcava. ■

dro Sánchez que “actuï”.
Entretant, en la reunió de
la seva interparlamentària, el líder del PSC, Miquel
Iceta, va acusar Torra
d’haver arribat “tard i malament a tot” i no haver-se
preparat per als rebrots
“anunciats”. “Després de
tres mesos queixant-se sobre el que feia el govern
d’Espanya, no van aprofitar per preparar-se per al
que era obvi”, va lamentar.
Iceta exigeix eleccions per
poder iniciar “un canvi de
rumb”, i hi reclama un “resultat excepcional” per
evitar la reedició d’un govern independentista. ■

